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HADERSLEV. The Pink Floyd Pro-
ject opfører den 18. august rockkla-
sikeren »The Wall« på Landsstæv-
nestadion i Haderslev. Ti faste mu-
sikere optræder sammen med ope-
rasolister, børnekor, mandskor og
en omfattende lyssætning.

For at gøre oplevelsen fuldkom-
men, skal der bruges et børne- og
ungdomskor på cirka 30 medlem-
mer. De skal være i alderen 12 til 16
år og kunne synge på engelsk. Des-
uden skal der være et lige så stort
fire-stemmigt mandskor. Hvis man
er interesseret i at synge med, kan
man sende en ansøgning til
kox@kloften.dk (FlA)

Blues-koncert
med Magic Slim
TØNDER. Magic Slim er en af de
største nulevende udøvere af den
ægte elektrificerede Mississippi to
Chicago-blues, som Muddy Waters
og Howlin’Wolf stod som ekspo-
nenter for.

Fredag den 13. april giver han en
koncert på Hagge’s Musik Pub i
Tønder. Den begynder klokken 21.
Billetter koster 130 kroner, og ar-
rangørerne anbefaler forhåndsbe-
stilling på telefon 74 72 44 49. (FlA)

Kunstsamling 
på Gottorp Slot
SLESVIG. Kunstsamleren Claus
Clément fra Hamborg giver offent-
ligheden chancen for at se hans pri-
vate samling.

Søndag den 15. april åbner
Schleswig-Holsteinische Landes-
museen  en udstilling med over 300
værker, som Claus Clément har
købt gennem tiden. 86 kunstnere er
repræsenteret, og mange af dem
har Claus Clément et tæt venskab
med. Blandt disse kunstnere er
Horst Antes, Klaus Fußmann, Frie-
del Anderson og Paul Wunderlich,
som museerne for tiden viser en
særudstilling med i ridehallen ved
Gottorp Slot. Claus Cléments
kunstsamling vises i Korsstalden.

Den 14. april åbner Gottorp Slot
en lille udstilling i Studio-afdelin-
gen. Det er Hamborg-maleren Ka-
rin Witte, der viser malerier og gra-
fiske arbejder fra de seneste 40 år.

(FlA)

Bogens dag i
Slesvig-Holsten
KIEL. Den 23. april er officielt ble-
vet erklæret for »Bogens dag« på
verdensplan.

Slesvig-Holstens kulturministe-
rium har i den forbindelse været
med til at udgive en bog, »Ich
schenk dir einige Geschichte«, med
otte noveller til den favorable pris a
70 cent.

Ti procent af skoleklasserne i
Slesvig-Holsten har indtil nu meldt
sig, og det er ifølge koordinator
Maike Grünbaum langt under de
øvrige delstater i Tyskland. I Bre-
men er det for eksempel 70 procent
af skoleklasserne i de respektive
klassetrin, der deltager. Fra Flens-
borg og omegn har Paulus-Paulsen-
Schule og Zentralschule i Harreslev
meldt sig.

Der er dog stadig mulighed for at
købe bogen i klassepakker med op
til 35 eksemplarer. Med undervis-
ningsmateriale er den samlede pris
36,50 euro. Man kan læse mere på
www.stiftunglesen.de/welttag

Siegfried Bach fra Flensborg har
startet en pengeindsamling blandt
private virksomheder i Sydslesvig
for at hjælpe skoleklasser med ind-
køb af bøgerne. Interesserede givere
kan hevende sig med elektronisk
post til siegfriedbach@gmx.de.

(FlA)

Sangere efterlyses til
The Wall i Haderslev

Anmeldelse. The Loyal
Shakespeare Company
trykkede en sjov, satirisk
farce af i Flensborghus.

FLENSBORG. I 1997 lavede de
to unge skuespillere Andreas Bo
Pedersen og Jan Overgaard Mo-
gensen sammen med en tredje
mand en crazyudgave af Sha-
kespeares klassiker Romeo og
Julie.

Det blev startskuddet til Det
Løjerlige Shakespeare Company
- eller The Loyal Shakespeare
Company - der har gjort det til
sit speciale at omskrive Shake-
speares gamle dramaer til farcer
med fuld knald på.

Fredag aften havde det ikke en
dyt med Shakespeare at gøre, da
Andreas Bo Pedersen og Farshad
Kholghi trykkede en samfunds-
satire af, der nok sad lige i mel-
lemgulvet på mænd mellem 35
og 45. Og i øjet på alle øvrige.

»Modern Talking« lød over-
skriften på aftenen, og den hav-
de heller ikke andet at gøre med
den tyske popduo end det, at de
to hovedpersoner i stykket, Da-
vid og Ib, optråder som Dieter
Bohlen og Thomas Anders. På
Grindsted Kost- og Realskole af
alle steder.

Tiden er skruet tilbage til
1986, da Ib får en sådan afvis-
ning af en pige, at hans kvaler
ved kvinder udarter sig til et
fjendskab med feministen Han-
ne-Vibeke Holst. Han bliver for-
fatter i hovedstaden, mens ven-
nen David får en villa i Grind-
sted, en stilling i Varde Bank, en
kone og en nydelig have.

20 år senere krydses deres veje
igen. Ib er ramt af skrivebloke-
ring og af kvindernes vrede efter
at have forfattet »De feministi-
ske vers«. Og David er blevet
forladt af konen.

Hvor er det synd for dem... og
det synes de også selv.

Ud og ind af rollerne
I en blanding af farce, drama,
satire, revy og stand-up komedie
kommer der omdrejninger og sa-
tiriske indspark. I alle vågne ti-
mer har SFeren Villy Søvndal en
mening om det hele. Klaus Ris-
kær Pedersen er en ærlig mand,
og Ungdomshuset i København
ville aldrig blive revet ned - det
var så sandt, som der var noget,
der hed socialdemokrater.

Andreas Bo Pedersen og Fars-
had Kholghi hopper ind og ud af

- jeg nåede ikke at tælle hvor -
mange roller. Davids mor og far,
Davids kæreste og hendes fran-
ske elsker, Ibs elskerinder, en
ukrainsk håndværker, et øldrik-
kende postbud... og mange flere
vandrer ud og ind af Ibs lejlig-
hed.

En imponerende præstation.
»Nu har vi brugt 20 år på at

finde os selv.Vi finder liv på
Mars, før vi finder os selv«, lød
en selvironisk kommentar, der
hamrer hovedet på sømmet: Det
er dét, »Modern Talking« drejer
sig om. Slapstick, javel, men det
ville ikke være sjovt, hvis ikke
der var lidt alvor bag det hele.

Udsat forestilling
Den aldeles muntre aften var en
lille uofficiel afslutning på Syd-
slesvigsk Forenings teatersæson

med spisning i Flensborghus’ re-
staurant. Her fortalte teater- og
koncertudvalgets formand, Ka-
rin Goos, lidt om den forgangne
teatersæson - og den kommende.

Den nuværende sæson sluttes
af med »Musik og eventyr« med
blandt andre Ghita Nørby og
Michala Petri. Efter planen den
24. april, men forestillingen er
udsat til den 3. maj.

The Loyal Shakespeare Com-
pany: Modern Talking. Med-
virkende: Andreas Bo Peder-
sen og Farshad Kholghi.
Flensborghus fredag aften.
Arrangør: Sydslesvigsk For-
ening.

Hans Chr. Davidsen

Moderne mandesnak

FLENSBORG. Ingen må forlade rummet, mens aktionen
står på. Soveposerne er bredt ud, og de seks vordende re-
kordlæsere skal holde hinanden ud i seks dage.

Gør de det, og bliver de bare ved med at læse og læse
og læse i mindst 130 timer i et stræk, så er de næsten ble-
vet gjort udødelige. Så venter en optagelse i Guiness’ Re-
kordbog.

Seks elever fra Theaterschule Flensburg er i forretnin-
gen »Trekking und Mehr« på Holm i Flensborg i gang
med deres maratonlæsning, der begyndte fredag efter-
middag og helst ikke skulle slutte før på torsdag. De for-
bipasserende fodgængere kan se de unge sidde og læse op
i en rød lænestol i udstillingsvinduet og i øvrigt høre op-
læsningen gennem en højttaler. Foran stolen ligger stab-
ler af bøger, som bogormene skal gnave sig igennem. Mad
og drikke kommer fra de nærliggende restaurationer, og
en læge sidder klar, hvis nogle af de unge skulle blive
overanstrengte.

Aktionen ledes af Klaus Esch, der ud over at være læ-
rer på Theaterschule Flensburg også er manden inde i
Samson i Sesamstraße. Desuden følger et par vidner, at
alt går reglementeret til: Altså oplæsning non-stop.

De seks unge har trænet en hel weekend på Tydal ved
Tarp, og med på holdet er en elev fra Duborg-Skolen i
Flensborg, den 16-årige Finja Zilm, der fik æren af at åb-
ne maratonlæsningen. De fem øvrige er Niels Hansen
(Hebbelschule), Maximilian Rotschäfer (Altes Gymna-
sium), Stella Lüthje (Waldorfschule), Sophie Rohbeck
(August-Viktoria-Schule) og Rahel Thomsen (Waldorf-
schule).

Rekorden tilhører lige nu en gruppe amerikanske stu-
denter - men kun til på torsdag, hvis det står til de seks
elever fra Theaterschule. Hans Chr. Davidsen

Der læses,
læses, læses
og læses...

Finja Zilm fra Duborg-Skolen er ved at gnave sig igennem  »Eulen« af forfatte-
ren Carl Hiaasen. (Fotos: Povl Klavsen)

Rekordlæsning. Seks unge elever fra
Theaterschule Flensburg kan i disse
dage ses og høres i et udstillingsvin-
due på Flensborgs gågade.

Andreas Bo Pedersen og Farshad
Kholghi som Thomas Anders og
Dieter Bohlen i Modern Talking.
(Foto: FlA)


